Onsdagskapsejladser 2018
Roskilde Sejlklub
Veddelev Strands Bådelaug
Banebeskrivelse
Banemærker anvendt i banebeskrivelserne
--------------------------------------N,NE,E,SE,S,SW,W,NW : Topmærke: gul eller orange cylinder eller bøje med gult flag, udlagt på
et af otte faste punkter, afhængig af vindretningen, se kortene.
Skomager
: Gul stor bøje på position 55°39'90 Nord, 12°05'11 Øst.
YderBredS
: Stor hvid kuglebøje på position 55°41'80 Nord, 12°04'00 Øst.
EgeKugle
: Mindre gul kuglebøje på position 55°41'80 Nord, 12°02'60 Øst.
Elleore
: Øen som sådan inklusive det røde mærke vest for og østmærket øst for øen.
Start
Mål

: Startlinje udlagt 0.6 sømil medvinds fra topmærket.
Den er begrænset af bøjer med ensfarvede flag.
Det ene flag kan dog være fastgjort til dommerskibet.
: Mållinjen er sammenfaldende med startlinjen.

Løb 1 Korte distancebaner
sømil
------------------A: start, N_b, Elleore_b,
B: start, NE_b, Elleore_s,
C: start, E_b, Elleore_s,
D: start, SE_b, Elleore_b,
E: start, S_s, Elleore_s,
F: start, SW_s, Elleore_b,
G: start, W_s, Elleore_b,
H: start, NW_s, Elleore_s,

YderBredS_b,
YderBredS_s,
EgeKugle_s,
YderBredS_b,
YderBredS_s,
YderBredS_b,
YderBredS_b,
EgeKugle_s,

EgeKugle_b,
Elleore_s,
YdreBredS_s,
EgeKugle_b,
Elleore_s,
Elleore_b,
EgeKugle_b,
YderBredS_s,

Elleore_b, Skomager_b, N_b, mål
NE_s, mål
Elleore_s, E_s, mål
Elleore_b, SE_s, mål
S_b, mål
Skomager_s, SW_s, mål
Elleore_b, W_b, mål
Elleore_s, Skomager_s, NW_b, mål

----6.63
5.79
6.69
6.97
7.08
6.53
6.24
6.74

Løb 2 + 3 Korte distancebaner + ekstra op ned
Som løb 1 + ekstra op ned
Efter runding af topmærket – med mærket på den ovenfor beskrevne side - en tur tilbage og runde
startlinjemærket fjernest fra dommerbåden, samme vej rundt som om topmærket, og så igen til
topmærket og af sted på distancebane. De får således en ekstra op-ned tur på 1.2 sm.
Alle baner
---------_b og _s indikerer, at mærkerne skal holdes om henholdsvis bagbord og styrbord.
Alle sømærker i aktuelle bane skal holdes på den for mærkerne normale side, herunder det grønne
mærke sydvest for Veddelev havn og den grønne tønde nord for Egehoved.
Vestre Tue kan passeres frit, dog skal vest- og øst-mærkerne holdes på samme side.
Også ved passage af disse mærker gælder regel 18, mærkerundingsregelen, når altså den gælder.
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